
  

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES 
1258301 / 1276439 
TELEFOON 

19 januari 2021 
BIJLAGEN 

J. de Looff Paul Krugerstraat 1 0118-487099 

ONDERWERP 

Ondersteuning en begeleiding ouders kinderopvangtoeslagaffaire gemeente Vlissingen 

Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren we u over de ondersteuning aan en begeleiding van gedupeerde ouders 
door de kinderopvangtoeslagaffaire uit Vlissingen. Door problemen met de 
kinderopvangtoeslag zijn duizenden ouders in Nederland getroffen. De 
Belastingdienst/Toeslagen compenseert deze gedupeerden, maar dit volstaat niet altijd. Er 
kunnen problemen ontstaan zijn op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en 
opvoeding van de kinderen. De gemeenten zijn door Staatssecretaris Van Huffelen gevraagd 
om gedupeerde ouders over de volle breedte hulp te bieden. VNG en 
Belastingdienst/Toeslagen hebben over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de 
benodigde ondersteuning kunnen bieden op 28 september 2020 een akkoord bereikt. 

Wij gaan gedupeerde ouders uit de gemeente Vlissingen over de volle breedte ondersteuning 
en begeleiding aanbieden vanuit het team Wmo en Jeugd. De ondersteuning richt zich op het 
inventariseren van mogelijke hulpvragen op één of meer van de vijf leefgebieden financiën, 
wonen, zorg, gezin en werk. Daar waar doorverwijzing nodig is naar een externe partij wordt 
gezorgd voor een warme overdracht. Dit kan ook betekenen dat de inwoner bijgestaan wordt 
in het eerste contact met deze externe partij of in het contact met de 
Belastingdienst/Toeslagen. Om er zeker van te zijn dat gedupeerde inwoners de juiste hulp en 
ondersteuning krijgen, wordt er expliciet ingezet op intensieve begeleiding en nazorg. 

Op dit moment kan de Belastingdienst/Toeslagen vanwege AVG-wetgeving de gegevens van 
de getroffen ouders in onze gemeente niet op voorhand delen. De Belastingdienst/Toeslagen 
wijst ouders zelf actief op de mogelijkheid tot hulp en brengt ouders desgewenst in contact met 
de gemeente. Om sneller hulp te kunnen bieden, plaatsen we via de communicatiekanalen 
van de gemeente Vlissingen ook een oproep aan gedupeerden. In deze oproep richten we ons 
tot gedupeerde ouders die gemeentelijke hulp willen en geven we aan dat deze gedupeerden 
via de Belastingdienst/Toeslagen in contact gebracht kunnen worden met de gemeente. 

Om de ondersteuning en begeleiding vanuit team Wmo en Jeugd mogelijk te maken zetten we 
€23.170,78 in vanuit de specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden. Dit is het bedrag 
dat ontvangen is vanuit het Rijk gebaseerd op het aantal gedupeerden in de gemeente 
Vlissingen. 
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We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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